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MODELO DE INSTRUÇÃO U13 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA/DEFINITIVA DE 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO

 

 
MODELO DE INSTRUÇÃO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA/PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO  

 

A não apresentação de qualquer documento instrutório em função da natureza da operação urbanística deve ser 
devidamente fundamentada sob pena de ser considerado em falta. 
 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 
 

 Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o formato 
“.pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o formato “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos 
equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à implantação da 
operação urbanística. 

 As peças escritas devem respeitar o formato A4. 

 As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação 
da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a especificação da peça 
desenhada. 

 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS COMUNS 

 

 Certidão do registo comercial ou respetivo código de acesso. 

 Ata da tomada de posse da direção e dos respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de natureza 
associativa 

 Procuração com poderes expressos para a realização da operação, se aplicável, ou respetivo código de 
acesso. 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do 
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da 
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais 

 
 

RECEÇÃO PROVISÓRIA/DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO  
 

 Cópia do Livro de Obra, devidamente preenchido. 

 Telas finais, caso tenham sido realizadas alterações durante a execução da obra, em conformidade com 
o disposto no art.º83º do RJUE. Devem ser apresentadas: 

- Peças desenhadas com a indicação das alterações realizadas. 

- Termo de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos acompanhando as telas finais, garantindo 
que as alterações efetuadas cumprem as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra. 

 Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização da obra. 

 Auto de Receção Provisória emitido pela ADC 

 Auto de Receção Provisória emitido pela EDP 

 Certificado de Conformidade da Entidade ou Empresa acreditada para a área de Telecomunicações 

 Certificado de inspeção da Entidade ou Empresa acreditada para área do Gás 

 Demais documentos necessários, cuja autenticidade será atestada pelos serviços do município, mediante 
apresentação do original dos referidos documentos. 

 
 

 


